
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

Portaria n"

DES I GNÀÇÀO DE FISCAI, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato n". 20190055
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 101/2018-PP
^bjeto Contratual: LocaÇão de transporte hidroviário para

Ve transporte escofar, professores e dlstribuição de merenda
Municipio de Itaituba.

a realização
escolar, no

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes legais, considerando o dlsposto no art. 61 da Lei 8.666, de
21 de junho de L993t e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO

MUNIC]PAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE E CLAUD]O ALVES DA COSTA SOUSA
como CONTRATADA.

RESOLVE:

À!t.
338 . 807 .002-49,
contratado,

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscafizar a

LAMEIRA
execução do

CPE no
obj eto

, Àrt. 20 - Determinar gue o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do côntrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da ]ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADÀ/ em periodicidade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo de va.ri-dade, eventúalmente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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relativasaosserviçosprestadose,/ouaosmaterialsfornecidos,antesdo
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

A!t. 30 - Dê-se ciência

A!t.4o - Esta Portaria

À!t. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao serv.idor designado e publique-se.

de sua publicação 'entra em vigor na data

disposiçÕes em cont rário .

ITA]TUBA PA, 08 de Fevereiro de 2019

AM I LTO XEIRÀ PINHO
FUNDO MUN I AL DE EDUCAÇÃO

DO CONTRÂTOGESTOR (A)
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